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Ágætu félagar!
Orlofsblað Einingar-Iðju sem nú berst ykkur í 
hendur er að mestu með hefðbundnu sniði. 
Fjallað er um þá orlofsmöguleika sem félags-

mönnum standa til boða á árinu 2009, en 
megináhersla er lögð á að kynna þau orlofshús 
og orlofsíbúðir sem félagið hefur til umráða og 
leigu til félagsmanna á komandi sumri. Sem 

fyrr býður félagið hús og íbúðir af mismunandi 
stærðum og gerðum, í mismunandi umhverfi 
og í öllum landshlutum. Að venju eru félags-
menn einnig minntir á réttindi sín varðandi 
orlof, orlofstöku og orlofsuppbót. Þá verður 
sagt frá orlofsferðum sumarsins, sem eru þrjár 
að venju, en nú stendur yfir skráning í ferðirnar 
og er mikil ásókn í þær sem áður. 

Eins og undanfarin ár stendur félagsmönn-
um til boða íbúð miðsvæðis í Kaupmannahöfn. 
Sú íbúð var auglýst í janúar og er búið að út-
hluta henni næsta sumar.

Allar nánari upplýsingar um orlofshús eru 
veittar á skrifstofu Einingar-Iðju á Akureyri, í 
síma 460 3600, sigrun@ein.is eða á www.ein.is
og þar fer skráning einnig fram. Tekið verður 
við umsóknum út mars og úthlutað í byrjun 
apríl.

Við viljum minna á að ýmsar upplýsingar 
varðandi hús, ferðir og annað sem máli skiptir 
koma fram í blaðinu og því er mikilvægt að 
geyma það og hafa við höndina.

Ritnefnd Einingar-Iðju óskar félagsmönnum 
alls hins besta í komandi orlofi.

Undanfarin tvö ár hefur félagið haft í 
boði styrki sem kallast „Vika að eigin 
vali“ og hafa þessir styrkir verið vel nýttir 
af félagsmönnum. Nú hefur stjórnin 
ákveðið að gera enn betur en áður og 
mun verja allt að kr. 2.600.000 í „Vika 
að eigin vali“ á árinu 2009. Félagsmenn 
geta sótt um 200 slíka styrki, hver að 

upphæð kr. 13.000, og er styrkloforðum 
úthlutað eins og orlofshúsunum. 

Hægt er að nota fjárhæðina t.d. til leigu á 
orlofshúsi, hótelherbergi, tjaldvagni eða felli-
hýsi, sem greiðslu upp í orlofsferð innanlands 
eða erlendis, allt eftir óskum hvers og eins. 
Hámark á hvern félagsmann er eins og áður 
segir kr. 13.000, en þó aldrei hærri en 50% 

af kostnaði. Dregnir verða 18 punktar af þeim 
félagsmönnum sem nýta sér alla upphæðina 
og hlutfallslega fyrir lægri upphæð. Greiðsla 
fer fram eftir að ferðalagi lýkur en félagsmenn 
þurfa að framvísa reikningi fyrir dvöl eða ferð.

ATH! Framvísa þarf löglega númeruðum 
vsk. reikningum eða farseðlum!

Orlof 2009Orlof 2009

Vika að eigin vali!

Til dæmis er hægt að nota fjárhæðina til leigu á orlofshúsi, hótelherbergi, tjaldvagni eða fellihýsi, sem greiðslu upp í orlofsferð innanlands 
eða erlendis, allt eftir óskum hvers og eins.
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Fyrirkomulag úthlutunar 

og annað kemur skýrt fram í þessu 

blaði og því mikilvægt að geyma það 

og hafa við höndina!

Á bls. 17 - 24 má lesa um orlofshús og orlofsíbúðir sem félagið hefur til umráða næsta sumar.
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Hella Skaftafell

HöfnReykjavík

Reykholt

Dalvík Húsavík

Laugar

Gistimiðar Fosshótela gilda fyrir
Einingu - Iðju Fosshótel Lind - Reykjavík - Sími: 562 3350

Fosshótel Baron - Reykjavík - Sími: 562 3204
Fosshótel Suðurgata - Reykjavík - Sími: 562 4018
Garður Inn - Reykjavík - Sími: 511 5900
Fosshótel Reykholt - Reykholti - Sími: 435 1260
Fosshótel Dalvík - Dalvík - Sími: 562 4000
Fosshótel Laugar - Laugum - Sími: 464 6300
Fosshótel Húsavík - Húsavík - Sími: 464 1220
Fosshótel Vatnajökull - Höfn - Sími: 478 2555
Fosshótel Skaftafell - Skaftafelli - Sími: 562 4000
Fosshótel Mosfell - Hellu - Sími: 487 5828

Fosshótel ehf. - Borgartúni 33 - Sími: 562 4000 - Fax: 562 4001 - bokun@fosshotel.is - www.fosshotel.is

á 11 hótel og gistihús um allt land

www.fosshotel.is
www.inns.is

www.fosshotel.is
www.inns.is
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hvetja fólk til að borða fimm

skammta eða 500 grömm af 

grænmeti, ávöxtum og safa á 

dag fyrir fullorðna, þar af a.m.k. 

200g af grænmeti og 200g af 

ávöxtum, auk kartaflna.
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Það er aldrei of oft brýnt fyrir fólki að fara varlega og sýna fyllstu 
aðgæslu, kynna sér vel staðsetningu slökkvitækja, brunaút-
ganga, neyðarnúmer og annað sem  gæti komið að gagni ef það 
lendir í óhappi eða slysi á meðan það dvelur í húsum eða íbúðum 
á vegum félagsins.

Sem betur fer er afar sjaldgæft að eitthvað alvarlegt komi upp á, yfirleitt 
er um að ræða smáóhöpp eins og hruflað hné eða smáskurði. Þá kemur 
sjúkrakassinn sér vel en í honum er að finna krem, plástra og annað sem 
læknar flest slík óhöpp. En nauðsynlegt er líka að kunna skil á slökkvitæki 
ef á þyrfti að halda. Þá eru öryggisnúmer á öllum orlofshúsum sem fólk 

notar ef gefa þarf upp 
staðsetningu vegna 
slyss. Við minnum á að 
öll meðferð elds kostar 
sérstaka aðgæslu, hvort 
sem um er að ræða 
grill, kertaljós eða ein-
faldlega reykingar.

Skiljið börnin aldrei 
ein eftir í eða við 
heita pottinn

Sífellt algengara er að 
heitur pottur sé við 
orlofshúsin og fátt er 
notalegra en að skella 
sér í hann og gildir þá 
einu hvort sumar er 
eða vetur. Allir vita 

hvaða áhrif vatn hefur á börnin og það eru því oft þau sem allra dug-
legust eru að busla í pottunum og þá sér í lagi yfir sumartímann. En það 
er aldrei of varlega farið. Því minnum við á þá góðu reglu að láta börnin 
aldrei vera án umsjónar í eða við heita pottinn og setja lokið yfir hann 
þegar hann er ekki í notkun. 

Börnin eru alltaf á ábyrgð forráðamanna sinna og aldrei á að hleypa 
þeim í pottana án þess að gæta að hitastigi vatnsins og öllum aðstæðum 
áður en börnin fara í pottinn. Þó stöðugt sé leitast við að hafa blönd-
unartæki í lagi og búnað pottanna sem öruggastan geta alltaf komið upp 
þau tilvik að eitthvað gefi sig fyrirvaralaust og því er alltaf góð regla að 
prófa hitastig vatnsins með hendinni áður en stokkið er út í.

Sýnum fyllstu aðgæslu og fyrirhyggju, þá eru meiri líkur á því 
að sumarfríið verði áfallalaust og allir komi kátir heim!

Aldrei of varlega farið - hætturnar leynast víða

Það er mjög eftirsótt meðal félagsmanna Einingar-Iðju sem og 
annarra landsmanna að fá að dvelja í orlofshúsum í einhvern 
tíma í sumarleyfum eða á öðrum tíma. Því þarf að vanda til út-
hlutunar til þess að allrar sanngirni sé gætt.

Til þess að gæta sem mestrar sanngirni við úthlutun orlofshúsa og 
orlofsíbúða hefur félagið notað og þróað punktakerfi sem þykir hafa 

reynst vel. Hver félagsmaður vinnur sér inn einn punkt fyrir hvern mánuð 
sem hann greiðir til félagsins. Engu máli skiptir hve há upphæð félags-
gjaldsins er í hverjum mánuði. Þeir sem síðan hafa safnað flestum punkt-
um þegar kemur að úthlutun ganga fyrir þegar mikil ásókn er í húsin. 
Þegar félagsmaður fær úthlutað tíma í orlofshúsi dregst tiltekinn punkta-
fjöldi frá inneign viðkomandi þannig að tryggt er að þeir sem fá úthlutað 
dvöl í orlofshúsi eru ekki áfram efstir á blaði, en halda þó auðvitað áfram 
að safna sér punktum fram að úthlutun næsta árs með því að greiða 
félagsgjöld.

Frádráttur orlofspunkta er mismunandi eftir tímabilum og eftir 
því hvað er leigt:

Orlofshús á tímabilinu 12. júní til 21. ágúst 36 punktar
Orlofshús fyrir 12. júní eða eftir 21. ágúst 24 punktar
Íbúð í Kaupmannahöfn   36 punktar
Vika að eigin vali   allt að 18 punktar

Punktakerfi tryggir sanngirni

Alltaf skal setja

 lokið á heita pottinn 

þegar hann er ekki

 í notkun.

Veikindi í orlofi
- tilkynnið strax til 

yfirmanns
Veikist starfsmaður í orlofi telst sá tími, 
sem veikindum nemur, ekki til orlofs enda 
sanni starfsmaður með læknisvottorði að 
hann geti ekki notið orlofsins. Þegar 
veikindi hefjast ber starfsmanni að til-
kynna það á vinnustað með sannanlegum 
hætti, sama hvar hann er staddur í 
veröldinni, eins og hann væri í vinnu. Þá 
getur hann tekið orlofið síðar, eftir að 
hann hefur náð heilsu á ný, með sam-
komulagi við yfirmann sinn.

Hver félagsmaður vinnur sér inn einn punkt fyrir hvern mánuð sem hann 
greiðir til féagsins.



Er ekki tímabært 
að efla sig í leik 

og starfi?
Komdu í viðtal 

hjá ráðgjafa SÍMEY 

þér að kostnaðarlausu

Frekari upplýsingar og tímapantanir 

í síma: 460 5720

og með tölvupósti á valgeir@simey.is

Fjölmargir hafa fengið uppsagnarbréf undanfarna mánuði og mikilvægt 
er að minna á að þegar sótt er um atvinnuleysisbætur, þá er launamanni 
það í sjálfsvald sett hvort hann greiðir félagsgjald til stéttarfélags síns eða 
ekki. Með því að greiða félagsgjaldið viðheldur félagsmaður réttindum 
sínum hjá félaginu svo sem réttindum í sjóðum félagsins sem taka þátt í 
kostnaði vegna sjúkradagpeninga, sjúkraþjálfunar og menntunar félags-
manna.

Þegar sótt er um atvinnuleysisbætur eða greiðslur í fæðingarorlofi fyllir 
viðkomandi út umsóknareyðublað um greiðslu úr Fæðingarorlofssjóði 
eða hjá Atvinnuleysistryggingasjóði. Þá þarf að merkja við að umsækjandi 
vilji að félagsgjöld séu dregin af viðkomandi greiðslum.

Með því að greiða ekki félagsgjald af þessum greiðslum tapast því 
mikilvæg réttindi. Vert er að taka fram að framangreint á einnig við þá 
sem skrá sig á hlutabætur á móti minnkandi vinnu. 

Ertu að tapa réttindum?

Vegna mikilla anna við skráningu og afgreiðslu umsókna um 

atvinnu og atvinnuleysisbætur mun þjónustuskrifstofa 

Vinnumálastofnunar á Akureyri verða opin frá kl. 9.00 – 15.00 

mánudaga til fimmtudaga og frá kl. 9.00 – 12.00 á föstudögum.

við skrán

eysisbæt

reyri v

frá k

gu og

Breyttur opnunartími 
hjá Vinnumálastofnun á Norðurlandi eystra

Skipagötu 14 – 600 Akureyri
www.vinnumalastofnun.is

Sími: 460 5100

Frá og með síðustu  ára-
mótum er lín ekki lengur 
innifalið í leiguverði orlofs-
húsa og orlofsíbúða félags-
ins.

Umsjónarmaður sér um 
að leigja slíkt fyrir þá sem 
það vilja.

Á leigusamningi koma 
fram allar nauðsynlegar 
upplýsingar.Lín ekki innifaliðLín ekki innifalið



8 Muni› eftir www.ein.is

Eining-Iðja hvetur félagsmenn sína, sem hyggjast sækja 
námskeið í vetur, til að kanna rétt sinn á einstaklings-
styrkjum í gegnum fræðslusjóðina sem félagið er aðili 
að, Landsmennt (www.landsmennt.is), Sveitamennt (www.
sveitamennt.is) og Ríkismennt (www.rikismennt.is). Félags-
menn þurfa að hafa greitt félagsgjöld í sex mánuði af síð-
ustu 12 til félagsins til að eiga rétt á styrk. Einnig þarf að 
greiða til félagsins meðan á námi stendur.

Nýlega samþykktu stjórnir fræðslusjóðanna rýmri skilyrði 
vegna greiðslu einstaklingsstyrkja sem komu til fram-
kvæmda frá og með 1. janúar 2009. Helsta breytingin er að 
nú er hægt að sækja um styrk um leið og skóla- og nám-
skeiðsgjöld hafa verið greidd. Þetta gerir það að verkum að 
nú geta félagsmenn aðildarfélaga sjóðsins lagt fram umsókn 
ásamt reikningi/kvittun fyrir greiðslu skóla- og námskeiðs-
gjalda um leið og slík greiðsla hefur farið fram en þarf ekki 
að bíða þar til námi/námskeiði sé lokið. Þetta er gert til að 
koma til móts við vaxandi greiðsluerfiðleika fólks á vinnu-
markaði og er það von stjórna sjóðanna að þessi breyting 
muni hvetja félagsmenn til að leita sér menntunar og þjálf-
unar í enn meira mæli en verið hefur til þessa.

Það munar um minna
Félagsmaður í fullu starfi á kost á allt að kr. 60.000 einstakl-
ingsstyrk hjá Landsmennt, Ríkismennt og Sveitamennt. Hjá 
Landsmennt er aldrei greitt meira en sem nemur 75% af 
heildarkostnaði við hvert námskeið, en þeir sem tilheyra 
Ríkismennt og Sveitamennt eiga rétt á 90% endurgreiðslu 
af heildarkostnaði þegar um er að ræða nám sem er í 
beinu samhengi við starf viðkomandi. 

Félagsmenn eiga rétt á styrk vegna meiraprófs að 
upphæð kr. 100.000, hver einstaklingur getur einungis 
fengið slíkan styrk einu sinni. Ekki skiptir máli hvort allir 
fjórir þættir aukinna ökuréttinda séu teknir.

Félagsmenn geta einnig fengið styrk vegna frístunda- 
eða tómstundanámskeiða, en slík námskeið eru styrkt um 
50% af heildarkostnaði, þó að hámarki um kr. 18.000. 

Athugið! Tómstundastyrkir dragast af heildar-
upphæð einstaklingsstyrksins.

Lestrar-og ritstuðningur
Félagsmenn sem eru í Landsmennt og eru lesblindir eða 
eiga við lestrar-og ritörðugleika að stríða geta sótt um allt 
að 75% styrk vegna kaupa á hjálpartækjum ætluðum til 
stuðnings við lestur og skrift. Þeir sem eru í Ríkismennt og 
Sveitamennt eiga rétt á 90% styrk. Heildarstyrkur miðast 
við hámarksupphæð skv. almennum reglum sjóðsins eða 
kr. 60.000.-

Íslenskunám
Félagsmenn sem hafa annað móðurmál en íslensku geta 
sótt um allt að 75% styrk vegna íslenskunáms eftir mánaðar 
félagsaðild í aðildarfélagi Landsmenntar. Þeir sem tilheyra 
Ríkismennt og Sveitamennt geta sótt um 90% endur-
greiðslu vegna 150 stunda íslenskunáms eftir þriggja 
mánaða félagsaðild.

Landsmennt er fræðslusjóður Samtaka atvinnulífsins og 
verkafólks á landsbyggðinni. Aðildarfélögin eru 21 og er 
þar um að ræða stéttarfélög innan Starfsgreinasambands 
Íslands (SGS). Ríkismennt SGS er þróunar- og símennt-
unarsjóður starfsmanna ríkisins á landsbyggðinni innan 
aðildarfélaga SGS. Sveitamennt SGS og LN er starfsmennt-
unarsjóður starfsmanna sveitarfélaga á landsbyggðinni 
innan aðildarfélaga SGS.

Brynja Skarphéðinsdóttir starfsmaður félagsins, 
brynja@ein.is, veitir nánari upplýsingar um styrki úr 
fræðslusjóðunum.

Rýmri skilyrði vegna greiðslu einstaklingsstyrkja

Hafnarstræti 82,  600 Akureyri, sími: 460 1705, ferdahysi@ferdahysi.is

Leigjum út Adria Adora 502 hjólhýsi

Ferðahýsi.is er sölu- og þjónustuaðili á 
Norðurlandi fyrir Adria, LMC  
og Hobby hjólhýsi og húsbíla.

Allar nánari upplýsingar á ferdahysi.is

Hjólhýsi til leigu
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FLOKKUM TIL ENDURVINNSLU
Hugsum áður en við hendum!

Vönduð flokkun úrgangs er forsenda endurnýtingar og
endurvinnslu. Vandlega flokkaður úrgangur er hráefni
í nýjar vörur, en óflokkaður blandaður úrgangur er ónýtan-
legur og fer til urðunar. 

Móttökustaðir: Gámasvæðin á Akureyri og Dalvík, Sagaplast/Endurvinnslan, Réttarhvammi 3 og einnig

grenndargámar fyrir allskyns pappír þar sem þeir eru staðsettir. Nánari upplýsingar um flokkun úrgangs, 
flokkunarílát o.fl. á www.flokkun.is

Höldum hverjum flokki aðskildum og án aðskotahluta s.s. matarleifa

Farsælt umhverfi
til framtíðar!

  HVAÐ Á AÐ FLOKKA?

Plast – allar umbúðir úr plasti -  plastið skal flokkað í tvo flokka:
Mjúkt plast – burðarpokar, plastfilma, bóluplast o.þ.h. Frauðplast fer með þessum flokki.
Stíft plast – allskyns brúsar, fötur, flöskur og plastílát undan matvörum og hreinsiefnum.
Gler – krukkur og flöskur undan ýmsum matvælum, keramikmunir, flísar o.fl. Munið að fjarlægja málm- og plastlok.
Bylgjupappa –  allskyns pappakassa og pítsukassa.
Pappír – dagblöð, tímarit, auglýsingapóstur, prentpappír o.fl.
Sléttan pappír – allar fernur, eggjabakkar, pappahólkar innan úr eldhús- og wcpappír, pakkar undan morgunkorni,  

  kexi, skyndiréttum og óteljandi öðrum vörum.
Kertavax – kertastubbar og ónothæf kerti.
Málma – niðursuðudósir, krukkulok, álpappír, málmur undan sprittkertum, herðatré úr vír o.fl. 
Rafhlöður – allar rafhlöður, en þær eru sérstaklega skaðlegar umhverfinu og þarfnast sérstakrar meðferðar.

„Ég er 100%
endur-

vinnanlegur“

„Það á líka
að endur-
vinna mig“

„Mig langar

að endur-

vinna þig“

Gistimiðar á 
Fosshótel

Í sumar mun Eining-Iðja hafa til sölu niður-
greidda gistimiða á öll Fosshótel landsins 
fyrir félagsmenn. Verð miða er kr. 8.000 og 
gildir hann fyrir árið 2009. Hver miði gildir 
fyrir eina nótt í tveggja manna herbergi með 
morgunverði. Á háannatíma, í júlí og ágúst, 
þarf að greiða eina nótt með tveimur gisti-
miðum. Miðana er hægt að kaupa á skrif-
stofum Einingar-Iðju. Ráðlegt er að bóka 
með fyrirvara, sérstaklega í júlí og ágúst. Við 
pöntun þarf að koma fram að greitt verði 
með gistimiða.

Fosshótel er önnur stærsta hótelkeðjan á 
Íslandi og bjóða hótelin í keðjunni upp á fjöl-
breytt úrval af gistingu um allt land, ýmist 
sem sumarhótel eða þriggja stjörnu heils-
árshótel. Nánari upplýsingar má finna á 
www.fosshotel.is

Vetrarleiga
orlofshúsanna

Félagsmönnum Einingar-Iðju standa til boða fjórir góðir valkostir í orlofsmálum utan hins hefð-
bundna orlofstíma. Hér er um að ræða dvöl í orlofshúsum á Illugastöðum í Fnjóskadal, Tjarnargerði 
í Eyjafjarðarsveit og Svignaskarði í Borgarfirði, auk fimm orlofsíbúða félagsins í Reykjavík. Haust- og 
vetrarleigan nær yfir tímabilið frá 15. september og stendur til 1. júní. Nánari upplýsingar um 
vetrarleiguna má finna á heimasíðu félagsins, www.ein.is.
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Undanfarna þrjá mánuði hefur Starfsendurhæfingarsjóður 
staðið fyrir tilraunaverkefni í samvinnu við sjúkrasjóði 
þriggja stéttarfélaga og er Eining-Iðja þar á meðal. Elsa Sig-
mundsdóttir, starfsmaður Einingar-Iðju, er ráðgjafi sjóðsins í 
Eyjafirði og hefur aðstöðu á skrifstofu félagsins á Akureyri. 
„Tilraunaverkefnið gekk mjög vel og nú er búið að ganga 
frá áframhaldandi samningi um verkefnið,“ segir Elsa er 
hún var spurð út í starfsemi Starfsendurhæfingarsjóðs og 
bætir við að markmið sjóðsins sé að draga markvisst úr 
líkum á því að starfsmenn hverfi af vinnumarkaði vegna 
varanlegrar örorku með aukinni virkni, eflingu endurhæf-
ingar og öðrum úrræðum. 

Á þeirra eigin forsendum
„Sérstök áhersla er lögð á að koma að málum eins 
snemma og kostur er til að stuðla að því að hver einstakl-
ingur verði svo virkur á vinnumarkaði sem vinnugeta hans 
leyfir,“ segir Elsa. Mikil þörf er á átaki í starfsendurhæfingu 
en um 1.200 einstaklingar eru nýskráðir á örorku á ári 
hverju. „Það er mikil vakning í samfélaginu um þessi mál og 

við þurfum öll að vinna saman til að ná árangri. Við horfum 
á það sem einstaklingarnir geta fremur en það sem þeir 
geta ekki, við mætum þeim á þeirra eigin forsendum.“ 

Meginhlutverk sjóðsins er að skipuleggja þjónustu og 
veita úrræði fyrir þá starfsmenn sem hafa skerta starfsgetu 
til skemmri eða lengri tíma. T.d. með því að skipuleggja og 
hafa umsjón með störfum ráðgjafa hjá sjúkrasjóðum stéttar-
félaga, að aðstoða einstaklinga sem þurfa á endurhæfingu 
að halda. Að greiða kostnað af ráðgjöf ýmissa fagaðila um 
mótun sérstakrar einstaklingsbundinnar endurhæfingaráætl-
unar. Einnig að greiða fyrir kostnað við úrræði og endur-
hæfingu með áherslu á aukna vinnugetu, til viðbótar því 
sem þegar er greitt af hinni almennu heilbrigðisþjónustu í 
landinu.

„Sjóðurinn sinnir einnig öðrum verkefnum, t.d. stuðla að 
aukinni fjölbreytni og framboði úrræða í starfsendurhæf-
ingu, byggja upp og stuðla að samstarfi einstaklinga, stétt-
arfélaga, atvinnurekenda og fagaðila er koma að endur-
hæfingu, hafa áhrif á viðhorf og athafnir í samfélaginu, 
stuðla að aukinni virkni starfsmanna og að styðja við rann-
sóknir og þróunarvinnu á sviði starfsendurhæfingar. Það má 
segja að rauði þráðurinn sé að auka vinnugetu og varðveita 
vinnusamband einstaklingsins,“ segir Elsa að lokum.

Uppbygging sjóðsins
Starfsendurhæfingarsjóður er sjálfseignastofnun sem var 
upphaflega stofnuð af Alþýðusambandi Íslands og Sam-
tökum atvinnulífsins í maí 2008. Í janúar 2009 var síðan 
undirrituð ný stofnskrá sjóðsins með aðkomu stéttarfélaga 
og atvinnurekenda á opinberum vinnumarkaði. Sjóðurinn 
byggir á samkomulagi um nýtt fyrirkomulag starfsendur-
hæfingar í kjarasamningum á vinnumarkaði á árinu 2008.

Stefnt er að því að í heild verði ráðstafað 0,39% af 
launum til Starfsendurhæfingarsjóðs. Í fyrsta áfanga greiða 
atvinnurekendur 0,13% af öllum launum og í öðrum 
áfanga sem hefst á árinu 2009 er miðað við að ríkissjóður 
leggi Starfsendurhæfingarsjóði til sömu upphæð og launa-
greiðendur. Í þriðja áfanga sem hefst í ársbyrjun 2010 er 
stefnt að því að lífeyrissjóðir komi inn með sama framlag og 
launagreiðendur.

Orlofsferðir sumarið 2009
Að venju býður Eining-Iðja félagsmönnum sínum upp á þrjár orlofsferðir 
nú í sumar, en ferðirnar voru kynntar í desemberblaði félagsins. Skráning 
í þær hófst þann 5. janúar sl. og þegar þetta er skrifað eru örfá sæti laus í 
utanlandsferðina sem farin verður til Berlinar, Prag og Bamberg 4. til 14. 
júní nk. Verð á mann í ferðina er kr. 160.000.

Það eru einnig nokkur sæti laus í fjögurra daga síðsumarferð félagsins 
sem farin verður um Melrakkasléttu til Þórshafnar, út á Langanes og til 
Vopnafjarðar 10. til 13. ágúst nk. Ferðin kostar kr. 19.500 á mann.

Eins dags ferð fyrir eldri Einingar-Iðjufélaga verður farin laugardaginn 
20. júní nk. Farið verður til Grímseyjar frá Dalvík með Sæfara. Þar verður 

stoppað í fjóra klukkutíma, snæddur hádegisverður og ýmislegt skoðað í 
eyjunni. Ferðin kostar kr. 5.000 á mann.
Nánar má lesa um ferðir sumarsins á heimasíðu félagsins, 
www.ein.is.

Starfsendurhæfingarsjóður

Skrifstofa sjóðsins er í Alþýðuhúsinu á Akureyri, Skipagötu 14.

Elsa Sigmundsdóttir, 
ráðgjafi sjóðsins 

í Eyjafirði.

Oft er fjör í ferðum félagsins.

Muni› eftir www.ein.is



• Bjóðum fjölbreytt úrval sumarhúsa af öllum stærðum.
í Danmörku. 2ja manna og uppí 25 manna hallir.

• Bjóðum fjölbreytt úrval orlofshverfa í Danmörku.

• Bjóðum ótrúlega ódýra bílaleigubíla fyrir Íslendinga.

• Reynið frábæra þjónustu okkar við val á sumarhúsi og 
staðsetningu þess í Danmörku.

• Val á sumarhúsi er mjög einföld beint af heimasíðu 
okkar www.fylkir.is eða fáið sendan verðlista.

sími 456-3745
www.fylkir.is

Velkominn til Danmerkur

sími 456-3795
www.fylkir.is

Afþreying
Stutt í hálendið
Góðar gönguleiðir
Hestaleiga

Tjaldstæði
Rafmagn
Grillaðstaða
Þjónustuhús
Góð aðstaða fyrir
ættarmót og hópa

Golfvöllur
9 holur
Leiga á golfsettum
Golfmót á www.golf.is

Úthlíðarkirkja
Hlíðalaug
Sundlaug
Heitir pottar
Ferðamannaverslun

Sími: 6995500 uthlid@uthlid.is www.uthlid.is

Réttin - sportbar
Boltinn í beinni á breiðtjaldi
Kaldur á krananum

Dagskrá á www.uthlid.is

Bensínstöð
Gas
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The first issue of this year’s union magazine is 
devoted to matters pertaining to holidays and 
the holiday chalets the union has at its disposal 
for renting out to its members. Members may 
apply for the rental of a holiday chalet for one 
week at a specified location and since many 
often apply for the same location, it is a good 
idea to apply for different places and/or times 
as alternative options, up to six of which are 
permitted.

You indicate in the table on page 15 which 
house you are applying for, adding the num-
bers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if you are applying for 
alternative options. The holiday chalets are then 
allotted on the basis of a credit system which 
the union has developed. Each member who 
pays in to the union receives one credit point 
per month, regardless of job ratio or the 
amount paid in union dues. If more than one 
person applies for the same chalet at the same 
time, the one who has accumulated the largest 
number of credit points is first choice.

Then, to ensure that those who are not suc-
cessful in renting a chalet have a better chance 
next time they apply, a special number of 
points is deducted from a union member who 
rents a chalet. The number of deducted credit 
points varies according to time and other 
factors. Unfortunately there is not enough 
space to translate information relating to the 
chalets into English. However, the location 
should be clear from the place names and by 
using the map of Iceland on page 14. The 
deadline for applying for holiday chalets is 31 
March.

The right to take a summer vacation

Everyone is entitled to a vacation; a minimum 
vacation is to be 24 working days. If an em-
ployee falls ill during vacation, the period of ill-
ness is not counted as vacation, on condition 
that the employee prove by doctor’s certificate 
that he/she is not able to take a vacation. 
Notification to a superior is to be made 

immediately, by phone or telegram, in case of 
illness or accident during vacation. 

Holiday bonus

Eining-Iðja wishes to remind its members of 
their right to receive a holiday bonus. Employees 
who have earned full vacation rights by work-
ing for the same employer during the past full 
year, defined as lasting from 1 May to 30 April, 
and were in employment during the last week 
of April or the first week of May, will be paid a 
special single-sum holiday bonus. The holiday 
bonus is not included in the amount that forms 
the basis of holiday pay calculations.

A week of your own choice

Eining-Iðja has decided to spend up to kr. 
2,600,000 on an item entitled “A week of your 
own choice” during 2009. Union members can 
apply for 200 such grants, to the amount of kr. 
13,000 each; the grants are allotted on the 
same basis as the holiday chalets. The grant 
may be used, for example, to rent a holiday 
chalet, a hotel room, a tent trailer or a fold-up 

camper as part-payment towards a holiday in 
Iceland or abroad, depending on personal 
wishes and interests. Maximum grant to indi-
vidual members is, as indicated above, kr. 
13,000 with the proviso that the amount never 
exceeds 50% of actual cost.

Members who receive a holiday grant have 
18 credits deducted for those who make use of 
the total grant and proportionally for lower 
amounts. The grants are payable after the end 
of the holiday tour and members who have 
been promised a grant are required to present 
an invoice relating to stay or travel expenses for 
the amount to be paid out.

PLEASE NOTE! You must present legal, 
numbered business invoices!

Tickets for the Hvalfjörður tunnel

Tickets may be obtained for the Hvalfjörður 
tunnel at the Eining-Iðja offices in Akureyri, 
Siglufjörður and Dalvík. The price of each ticket 
is only kr. 520. Tickets may also be purchased 
from union representatives in Ólafsfjörður, 
Hrísey and Grenivík.

Holiday matters

Fyrirvaralaus uppsögn
 -hafið samband samdægurs!

Það skal enn og aftur ítrekað að starfsmaður, sem rekinn er úr starfi eða sagt upp, geri þegar 
í stað kröfu um að fá afhent uppsagnarbréf. Þeir starfsmenn, sem sagt er upp, eiga að hafa 
samband við félagið strax sama dag annars er líklegt að þeir séu að tapa launum í uppsagnar-
fresti.

Vinsamlegast
athugið!

Fundur er haldinn í stjórn sjúkrasjóðs 
Einingar-Iðju einu sinni í mánuði. Gögn 
sem leggja á fyrir fund þurfa að hafa 
borist til skrifstofunnar í síðasta lagi 27. 
hvers mánaðar.

Umsóknir um allar greiðslur úr sjúkra-
sjóði eru lagðar fyrir fund, þ.m.t. dagpen-
ingar, endurgreiðslur vegna sjúkraþjálf-
unar, sjúkranudds, krabbameinsleitar og 
allra styrkja sem greiddir eru skv. reglugerð 
sjóðsins.



13

Miðar í 
Hvalfjarðargöng
Minnt er á að hægt er að kaupa miða í 
Hvalfjarðargöngin á skrifstofum Einingar-
Iðju á Akureyri, Siglufirði og Dalvík. Hver 
miði kostar aðeins kr. 520. Einnig er hægt 
að kaupa miða hjá fulltrúum félagsins í 
Ólafsfirði, í Hrísey og á Grenivík. 

Stök ferð fyrir venjulegan fjölskyldubíl í 
flokki I kostar kr. 800 og því er sparnaður 
töluverður ef miðar eru keyptir á skrifstofu 
Einingar-Iðju. Sem dæmi má nefna að þeir 
sem kaupa tvo miða, ætla sér að aka fram 
og til baka um göngin, spara kr. 560.

Afsláttur hjá Edduhótelum
Eins og undanfarin sumur mun Eining-
Iðja hafa til sölu greiðslumiða fyrir gist-
ingu á öll Edduhótel landsins. Verð 
miða er kr. 5.400. Hver miði gildir 
fyrir tvo í gistingu í tveggja manna 
herbergi með handlaug í eina nótt, 
en vert er að taka fram að morgun-
verður er ekki innifalinn. 

Ekki verður dregið frá punktainneign 
félagsmanna vegna þessara greiðslu-
miða. Hér er um að ræða ágæta kjara-
bót því samkvæmt verðlista Edduhótelanna 
fyrir sumarið 2009 á slíkt herbergi að kosta 
kr. 8.500. Miðana verður hægt að kaupa á 
skrifstofum Einingar-Iðju þegar nær dregur 
sumri.

Leyfilegt er að taka með sér börn í herbergi 
án þess að greiða aukalega ef fólk hefur með 

sér svefnpoka eða rúmföt, en Edduhótelin sjá 
um að útvega dýnu ef með þarf.

Greiðslumiðana má nota á öllum 
Edduhótelum sem eru 13 hringinn í 
kring um landið. Gestir sjá sjálfir um að 
bóka gistingu og við pöntun þarf að 
taka fram að greitt verði með 
gistimiða. Nánari upplýsingar um 
hótelin má finna á heimasíðunni 
www.hoteledda.is

Verðlistaverð Edduhótelanna
sumarið 2009 er:

Tveggja manna herb. m/handlaug   kr.   8.500
Tveggja manna herbergi m/baði  kr. 13.600
Hótel Edda Plus  kr. 15.500
Morgunverður á mann                 kr.   1.050

Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.

„Elskum hvert annað.”

-4. OS. Brekkuskóla.
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Orlofssta›ir Einingar-I›ju 2009Orlof 2009
Orlof 2009
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Eining-I›ja
Skipagötu 14
600 Akureyri

Fyrir
frímerki
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Flestir sem nýta sér orlofsíbúðir vilja komast úr þétt-
býlinu í kyrrð og víðáttu sveitanna til þess að slaka 
þar á og endurnýja orkuna, en ekki allir. Orlofsíbúðir 
í Reykjavík eru allan ársins hring mikið notaðar af 
félagsmönnum Einingar-Iðju. Félagið er nú með í 
notkun sjö íbúðir í Reykjavík, en tvær þeirra eru 
notaðar sem sjúkraíbúðir. Íbúðirnar eru allar mið-
svæðis í borgini og því mjög vel staðsettar.

Þrjár íbúðir í Ljósheimum

Eining-Iðja á tvær orlofsíbúðir í fjölbýlishúsum við Ljósheima, 
en sjúkrasjóður félagsins hefur þá þriðju til ráðstöfunar. 
Tvær íbúðanna eru fjögurra herbergja og ein þriggja 
herbergja. Íbúðirnar njóta allar mikilla vinsælda og eru vel 
nýttar allan ársins hring, enda gefst félagsmönnum, með 
dvöl í íbúðunum, kostur á að njóta alls þess sem höfuðborgin 
hefur upp á að bjóða.

Íbúðirnar þrjár eru búnar öllum helstu heimilistækjum 
og í hverri íbúð er svefnpláss fyrir sex manns. 

Tvær íbúðir í Ásholti

Félagið á tvær íbúðir í Ásholti 2 í Reykjavík. Önnur íbúðin 
er notuð sem sjúkraíbúð en hin er einstaklega glæsileg, 
107 m2 að stærð, fjögurra herbergja íbúð. Þar er að finna 
öll þægindi í notalegu umhverfi í miðborginni.

Þá leigir félagið þriggja herbergja íbúð á Grensásvegi 
56, 1. hæð og fjögurra herbergja íbúð á Kleppsvegi 132. 
Íbúðin sem er á Kleppsvegi leigir félagið að hálfu á móti 
Fagfélaginu.

Lyklar að íbúðunum eru 
afhentir á skrifstofum félagsins.

Mikið notaðar allan ársins hring

Orlofshúsabyggðin á Illugastöðum í Fnjóskadal er 
fyrir löngu kunn flestum landsmönnum, svo marg-
ir hafa dvalið þar eða litið við hjá vinum og kunn-
ingjum sem þar hafa dvalið. Illugastaðir eru sívinsæll 
sumardvalarstaður og vert að benda á að félagið á 
þar eitt sérútbúið hús fyrir fatlaða, hús nr. 26.

Eining-Iðja á fjórtán orlofshús að Illugastöðum sem öll 
eru með heitum pottum. Hitaveita var tengd í öll hús á 
svæðinu árið 2006. Nokkur þeirra eru leigð til annarra
stéttarfélaga í skiptum fyrir orlofshús annars staðar á land-
inu.

Illugastaðir eru ákaflega vinsæll orlofsdvalarstaður, ekki 
síst meðal félagsmanna Einingar-Iðju, enda er ekki löng 
ferð úr Eyjafirðinum yfir í Fnjóskadal (45 km frá Akureyri). 
Fnjóskadalur státar af náttúrufegurð og er dalurinn sann-
kölluð perla fyrir náttúruunnendur, sérstaklega þá sem 
áhuga hafa á gönguferðum, jafnt að sumri sem vetri. 

Í orlofshúsum félagsins á Illugastöðum eru svefnpláss 
fyrir átta manns í hverju húsi. Á Illugastöðum er meðal 
annars sundlaug, heitur pottur, gufubað og lítil verslun 
í þjónustumiðstöðinni. Leikvöllur er á svæðinu með 
skemmtilegum leiktækjum fyrir börnin. Stutt er yfir í Vagla-
skóg þar sem miklir möguleikar eru til gönguferða.

Lyklar að orlofshúsunum á Illugastöðum eru afhentir í 
þjónustumiðstöðinni á staðnum.

Sjö íbúðir í Reykjavík

Perla fyrir náttúruunnendur
Illugastaðir í Fnjóskadal

Orlofshúsin 2009
Orlofshúsin 2009



18

Sumum hentar betur að komast í orlofshús í næsta 
nágrenni við heimabyggð sína í stað þess að þurfa 
að aka um langan veg. Fyrir þá sem eru tíma-
bundnir en vilja samt komast í gott frí og róandi 
umhverfi er nokkurra ára gamalt hús, Tjarnargerði í 
Eyjafjarðarsveit, mjög góður kostur.

Eining-Iðja á Tjarnargerði ásamt Bílstjórafélagi Akureyrar 
og Vörubílstjórafélaginu Val og hefur u.þ.b. 3 vikur í 
mánuði til úthlutunar fyrir félagsmenn. Húsið er vel búið 
með heitum potti og með öllum þeim þægindum sem 
flestir vilja hafa í orlofshúsum. Nýbúið er að endurnýja allt 
húsið og er það nú hið glæsilegasta. Í húsinu er svefnpláss 
fyrir níu manns.

Ekki þarf að spyrja að náttúrufegurðinni fremst í 
Eyjafirðinum og frá Tjarnargerði er til dæmis örstutt í 
Leyningshóla og fleiri náttúruperlur. Í Tjarnargerði samein-
ast þeir kostir að þangað tekur stuttan tíma fyrir félags-
menn Einingar-Iðju að fara og þar er gott að vera, slaka á 
og safna orku í sumarfríinu. 

Lyklar að Tjarnargerði eru afhentir á skrifstofu 
félagsins í Skipagötu 14 á Akureyri.

Friður og ró í næsta nágrenni
Tjarnargerði í Eyjafjarðarsveit

Eitt veðursælasta svæði landsins
Einarsstaðir á Héraði

Víðfræg veðurblíða Fljótsdalshéraðs ásamt nátt-
úrufegurð ætti að tryggja ánægjulega dvöl í orlofs-
húsunum á Einarsstöðum á Héraði. Óhætt er að 
fullyrða að Fljótsdalshérað er eitt hið veðursælasta á 
landinu.

Í orlofshúsahverfinu á Einarsstöðum hefur Eining-Iðja til 
umráða þrjú hús. Þau eru öll af sömu gerð, með svefn-
plássi fyrir átta manns. Einarsstaðir hafa notið mikilla vin-
sælda sem orlofsdvalarstaður og hafa verið með eftirsótt-
ustu stöðum félagsins, meðal annars vegna hinnar rómuðu 
veðurblíðu. Einarsstaðir eru einnig vel staðsettir fyrir þá 
sem vilja nýta fríið í að ferðast og njóta þess að skoða 
nokkrar af helstu náttúruperlum landsins, en vilja um leið 
hafa fastan samastað í orlofshúsi. Margar af helstu náttúru-
perlum eru innan seilingar og af Héraði er stutt til allra 
staða á Austurlandi. Frá Einarsstöðum er jafnframt stutt í 
alla nauðsynlega þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn 
því staðurinn er aðeins tólf kílómetrum sunnan Egilsstaða, 
miðja vegu milli Egilsstaða og Hallormsstaðar. 

Lyklar að húsunum eru afhentir í húsi nr. 32, 
sem er við stóra bílastæðið við eldri byggðina.

Muni› eftir www.ein.is

Orlofshúsin 2009
Orlofshúsin 2009
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Höfuðstaður Austurlands
Orlofsíbúð á Egilsstöðum

Eining-Iðja á íbúð í fjölbýlishúsinu við Útgarð 6 
á Egilsstöðum og nýtur sú íbúð mikilla vinsælda - 
væntanlega ekki síst vegna hinnar rómuðu 
veðursældar á Héraði. 

Egilsstaðir eru höfuðstaður Austurlands og þaðan liggja 
vegir til allra átta. Það ætti því að vera hægur vandi að 
dvelja í orlofsíbúð á Egilsstöðum og skipuleggja þaðan 
ferðir um nánast allt Austurland án þess að þurfa að gista 
annars staðar. Á Egilsstöðum er hægt að fá alla þá 
þjónustu sem ferðafólk þarf á að halda, meðal annars er 
þar glæsileg sundlaug sem upplagt er að nýta og njóta.

Íbúð Einingar-Iðju á Egilsstöðum er þriggja herbergja og 
að sjálfsögðu búin öllum helstu heimilistækjum. Íbúðin er á 
neðstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. Við hana er góður 
sólpallur og skjólveggir. 

Lyklar eru afhentir á skrifstofu Einingar-Iðju 
í Skipagötu 14 á Akureyri.

Skaftfellsk kyrrð í skjóli jökuls
Klifabotn í Lóni

Orlofshúsasvæðið í Klifabotni í Lóni hefur reynst vin-
sælt meðal félagsmanna Einingar-Iðju. Þar ríkir enda 
skaftfellsk kyrrð og veðursæld í skjóli stærsta jökuls 
Evrópu, Vatnajökuls.

Klifabotn, þar sem orlofshús sem félagið leigir stendur 
ásamt nokkrum öðrum, er í Þórisdal í Lóni, skammt austan 
við Laxá, og stendur við Strandaháls í Bæjarhreppi, sem nú 
er reyndar hluti af Sveitarfélaginu Hornafirði. 

Eining-Iðja hefur til umráða eitt hús í Klifabotni, rúmgott 
og vel búið. Í hverfinu er leikvöllur fyrir börnin og sameigin-
leg gufubaðsstofa fyrir orlofshúsabyggðina. Um 30 kíló-
metrar eru frá Klifabotni að Höfn í Hornafirði en þar er 
fjölbreytt þjónusta, meðal annars sundlaug og golfvöllur. 
Svæðið býður upp á skemmtilega ferðamöguleika, hvort 
heldur fólk vill ferðast á bílum, hestum eða á tveimur jafn-
fljótum. Umhverfið er ægifagurt og stórbrotið og meðal 
annars stutt í hin rómuðu Lónsöræfi. Fjallahringurinn, sem 
skýlir Lónsbúum og gestum þeirra, er fagur með Eystra- og 
Vestra-Horn sem útverði.

Talnalás er á húsinu. Upplýsingar eru á leigu-
samningi.

Athugið!Athugið!
Reykingar eru alfarið bannaðar 

í öllum orlofshúsum félagsins.
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Náttúruperlur á næstu grösum
Úthlíð í Biskupstungum

Í Úthlíð í Biskupstungum er rekin alhliða ferðaþjón-
usta. Þar er sundlaugin Hlíðarlaug, veitingastaðurinn 
Réttin, bensínstöð, ferðamannaverslun, 9 holu 
golfvöllur, hestaleiga auk orlofshúsa. Úthlíð er í 100 
km fjarlægð frá Reykjavík og þaðan er stutt að 
heimsækja marga áhugaverða staði eins og Gullfoss 
og Geysi, Skálholt, Þingvöll og fjölskyldan getur 
skemmt sér við að fara í Slakka í Laugarási.

Bústaðurinn heitir Hagahlíð og er 58 m2 að stærð og 
skiptist í tvö svefnherbergi,  rúmgott svefnloft, stofu, eld-
hús, forstofu, baðherbergi með sturtu. Í húsinu er gasgrill, 
sjónvarp, útvarp, sængur, koddar og allur borðbúnaður 
fyrir 8 - 10 manns. Hægt er að fara í Réttina og fá lánað 
leirtau, glös og hnífapör ef gesti ber að garði. Rúmgóður 
pallur er umhverfis húsið og heitur pottur við hliðina á því. 
Hægt er að kaupa þrif.

Ath! Í húsinu má vera með heimilisdýr en þau 
meiga ekki ganga laus.

Allar nánari upplýsingar er að finna á www.uthlid.is og 
eru allir sem eru á leiðinni í bústaðinn hvattir til að fara inn 
á síðuna áður en lagt er í hann.

Lyklar eru afhentir í þjónustumiðstöð.

NÝTT 2009!
NÝTT 2009!

Góð aðstaða - fjölbreyttir möguleikar
Brekkuskógur í Biskupstungum

Biskupstungurnar eru á meðal vinsælustu orlofs-
svæða á landinu og ekki að ástæðulausu. Svæðið 
hefur upp á allt það að bjóða sem orlofshúsagesti 
kann að vanhaga um eða langa til að gera; góða 
aðstöðu, fallegt umhverfi og fjölbreytta möguleika 
til þess að njóta þess sem hver og einn vill fá út úr 
fríinu sínu.

Eining-Iðja hefur til afnota tvö orlofshús í Brekkuskógi. 
Við húsin er meðal annars verönd með heitum potti og að-
staða fyrir gesti er öll eins og best gerist. Í orlofshúsahverf-
inu í Brekkuskógi er þjónustumiðstöð þar sem er meðal 
annars sjónvarp, myndbandstæki, sími, bókasafn, spil og 
salur til sameiginlegra afnota fyrir gesti. Þar er einnig 
baðhús með gufuböðum, heitum pottum og sturtum. Lítill 
leikvöllur er á svæðinu og aðstaða til að spila mínigolf.

Stutt er úr Biskupstungunum yfir í byggðakjarnann við 
Laugarvatn og raunar má segja að „stutt“ sé úr Biskups-
tungunum um allt Suðurland þar sem margar af helstu 
náttúruperlum landsins er að finna. Í Árnessýslu er jafn-
framt umfangsmikil þjónusta við ferðamenn og því af nógu 
að taka fyrir þá sem dvelja í orlofshúsum í Brekkuskógi og 
vilja leita sér afþreyingar í nágrenninu.

Lyklar að orlofshúsunum sem Eining-Iðja hefur 
til umráða í Brekkuskógi eru afhentir í þjónustu-
miðstöðinni á staðnum.

Orlofshúsin 2009
Orlofshúsin 2009

Muni› eftir www.ein.is
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Orlofshúsahverfið í Munaðarnesi hefur notið vin-
sælda meðal landsmanna um árabil enda er þjón-
usta við ferðamenn á þessu svæði komin í mjög 

fastar skorður, aðstaðan eins og best verður á kosið 
og möguleikarnir óþrjótandi.

Eining-Iðja hefur til umráða tvö hús í Munaðarnesi. Heitir 
pottar eru við húsin.

Það sem fram kemur í umfjöllun um kosti og möguleika 
sem fylgja dvöl í orlofshúsum í Svignaskarði í Borgarfirði 
gildir alveg jafnt um þau orlofshús sem félagið hefur til 
umráða í Munaðarnesi. 

Fjölmargir möguleikar eru til afþreyingar og slökunar í 
Borgarfirðinum sem of langt mál væri að telja upp hér. 
Veðursæld Borgarfjarðar er mikil og skjólgott í orlofshúsa-
hverfunum. Margar skemmtilegar gönguleiðir eru í ná-
grenni orlofshúsahverfanna, til dæmis upp með hinni 
frægu og fögru Norðurá. Í Borgarnesi er síðan ein af glæsi-
legustu sundlaugum landsins. 

Borgarfjörðurinn hefur upp á fjölmargt annað að bjóða, 
hvort heldur dvalargestir eru að leita eftir menn-
ingarviðburðum, sögustöðum, náttúrufyrirbærum, úti-
vistarmöguleikum eða annarri afþreyingu til að lífga upp á 
sumarfríið.

Lyklar eru afhentir í þjónustumiðstöðinni. 

Rótgróið orlofshverfi
Ölfusborgir

Í fögru umhverfi Hveragerðis og nágrennis er rót-
gróið orlofshúsahverfi, Ölfusborgir, sem margir 
kannast við af eigin reynslu eða af afspurn. Eins og 
með önnur orlofshúsasvæði í Árnessýslunni gildir 
um þetta svæði að þaðan er stutt í alla hugsanlega 
þjónustu og stutt í margar af helstu náttúruperlum 
landsins.

Orlofshúsið sem félagsmenn Einingar-Iðju geta tekið á 
leigu í Ölfusborgum er 50 fermetrar að stærð með sex 
svefnplássum og barnarúmi. Sængur eru í húsinu og lín 
fæst leigt hjá umsjónarmanni gegn gjaldi. Allur hefðbund-
inn búnaður er í húsinu, svo sem sturta, ísskápur, eldavél, 
örbylgjuofn, borðbúnaður fyrir átta manns, grill, útvarp, 
sjónvarp og svo það sem mörgum finnst orðið ómissandi í 
orlofinu; heitur pottur.

Knattspyrnuvöllur og leikaðstaða fyrir börn er sameigin-
leg á svæðinu og einnig er hægt að kaupa veiðileyfi.

Úr Ölfusborgum er stutt til margra þorpa og kauptúna á 
Suðurlandi. Eins eru margar skemmtilegar gönguleiðir í 
nágrenninu. Ýmislegt er í boði fyrir ferðamenn í Hveragerði 
sem er rétt hjá orlofssvæðinu. Þar er sundlaug með 
vatnsrennibraut og blómaverslanir. Ölfusborgir eru í 
Ölfushreppi í Árnessýslu. Þaðan er mikið og fallegt útsýni 
yfir undirlendið á Suðurlandi.

Talnalás er á húsinu. Upplýsingar eru á leigu-
samningi.

Allt til alls, fyrir alla
Munaðarnes í Borgarfirði
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Ganga má að gæðunum vísum
Svignaskarð í Borgarfirði

Borgarfjörðurinn hefur um árabil notið vinsælda 
sem sumardvalarstaður og þar er öll þjónusta við 
ferðamenn í föstum skorðum, þar sem ganga má 
að gæðunum vísum en um leið fjölbreytni og frum-
leika.

Stór orlofshúsahverfi hafa byggst upp í Borgarfirðinum á 
vegum fjölmargra stéttarfélaga og landssambanda. Eitt 
þessara orlofshúsahverfa er í Svignaskarði. Þar hefur Eining-
Iðja til umráða eitt hús með svefnplássi fyrir sex manns. 
Leiktæki fyrir börn er víða að finna á þessu svæði, tveir 
sparkvellir eru í hverfinu og mínígolfvöllur.

Margar skemmtilegar gönguleiðir liggja frá orlofshús-
unum og stutt er í frábærar sundlaugar, til dæmis í 
Borgarnesi og á Varmalandi. Í Borgarfirðinum er margt að 
sjá og mjög fjölbreyttir möguleikar til afþreyingar og 
útiveru.

Golfvöllur er að Hamri, rétt utan við Borgarnes og 
hestaleigur eru nokkrar í næsta nágrenni. Þá er víða hægt 
að kaupa ódýr veiðileyfi í vötn í nágrenninu, t.d. Hreðavatn 
og Langavatn. Veiðileyfi fyrir Hreðavatn eru seld í 
Hreðavatnsskála og í Langavatn í Hyrnunni. Ferðir á 
Langjökul njóta vinsælda og þannig mætti lengi telja. Frá 

Svignaskarði er stutt að fara til þess að skoða ýmsa fagra 
og markverða staði, bæði í náttúrufræðilegu og sögulegu 
samhengi. Borg á Mýrum og Reykholt eru meðal þekkt-
ustu staða Íslandssögunnar og Grábrókarhraun, Hreðavatn, 
Baula, Barnafossar, Surtshellir, Glanni og Paradísarlaut eru 
meðal helstu náttúruperla landsins.

Þjónustumiðstöð er á svæðinu þar sem lyklar 
eru afhentir.

Líklega þekkja færri fegurð Vestfjarðakjálkans af 
eigin raun en ýmis önnur svæði á landinu - en 
fegurðin er ekki minni fyrir þá sök! Vatnsfjörður á 
Barðaströnd er fullur af sögu og þar er fagurt um að 
litast.

Flókalundur í Vatnsfirði hefur um árabil verið meðal 
vinsælli sumardvalarstaða landsins. Vatnsfjörður er á 
Barðaströnd - á „suðurströnd“ Vestfjarðanna - og þar er 
veðursælt, gróðursælt og skjólgott. Fjölmargir áhugaverðir 
staðir eru í nágrenninu og má nefna Látrabjarg og 
Rauðasand. Ótal tækifæri eru fyrir þá gesti sem njóta vilja 
náttúruskoðunar og sagan er við hvert fótmál í Vatnsfirði. 
Þar er talið að Hrafna-Flóki hafi dvalið þegar hann gaf 
Íslandi nafn og þá meðal annars gengið upp á Lónfell.

Einnig er þar nýleg sundlaug. Þá er vert að benda á 
áhugaverðan valkost sem er að nota Breiðafjarðarferjuna 
Baldur en hún siglir milli Brjánslækjar í Vatnsfirði og 
Stykkishólms með viðkomu í Flatey. Það eru því margir 
möguleikar til styttri og lengri ferða fyrir þá sem dvelja í 
orlofshúsum í Vatnsfirði.

Í Flókalundi er þjónustumiðstöð með verslun og 
veitingastað og þar má nálgast lykla að húsunum.

Sagan við hvert fótmál
Flókalundur í Vatnsfirði

Orlofshúsin 2009
Orlofshúsin 2009
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Miðsvæðis á Vestfjörðum
Súðavík

Eining-Iðja hefur haft íbúð á leigu í gamla þorpinu í 
Súðavík til afnota fyrir félagsmenn sína og svo 
verður áfram.

Íbúðin sem Eining-Iðja hefur á leigu á Súðavík er á efri 
hæð í tvílyftu húsi við Túngötu 20. Húsið hefur nýlega 
verið gert upp og er íbúðin öll hin glæsilegasta. 

Segja má að Súðavík sé nokkuð miðsvæðis á norðan-
verðum Vestfjörðum þannig að dvöl þar er góður kostur 
fyrir þá sem vilja nýta fríið sitt í að ferðast og skoða sig um 
á Vestfjörðum og þar er vissulega um marga skemmtilega 
staði að velja. Stutt er frá Súðavík til Ísafjarðar og jarðgöngin 
gera það að verkum að mun auðveldara er en áður fyrr að 
ná yfir stærri hluta Vestfjarðakjálkans og ferðast um 
sunnanverða Vestfirði þótt dvalið sé í Súðavík.

Talnalás er á húsinu. Upplýsingar eru á leigu-
samningi.

UmgengniUmgengni
Orlofshúsin eru sam eign okk ar allra og það er nauð synlegt að við sam einumst um að ganga um þau með því hug arfari.

Mikilvægt er að hafa það að leið arljósi að skilja við þau eins og þið vilj ið koma að þeim. Or lofshúsagestir eru vin samlegast

beðnir um að reykja ekki inn anhúss. Verði van höld á þrif um, að mati um sjónarmanns á við komandi svæði, má bú ast við að

leigutaki þurfi að borga þrifa gjald.

Vinsælar gönguleiðir í næsta nágrenni
Úlfljótsvatn

Eining-Iðja býður félögum sínum til leigu sumarhús 
við suðurenda Úlfljótsvatns, í aðeins 70 km fjarlægð 
frá Reykjavík. Tvö svefnherbergi eru í húsinu auk 
svefnlofts. Það er búið öllum venjulegum eldhús-
búnaði, auk þess útvarpi, sjónvarpi, kolagrilli og 
heitum potti. Sundlaug er í nágrenninu og gestir 
bústaðarins hafa aðgang að bátum og veiði í 
vatninu.

Glæsileg þjónustumiðstöð er að Úlfljótsvatni með góðri 
aðstöðu fyrir gesti þar sem m.a. er gufubað og billjard-
borð.

Gönguleiðir eru margar og vinsælar um allt nærliggjandi 
svæði. Þær eru mjög skemmtilegar, nokkuð grónar og 
margt að sjá. Í góðu veðri má sjá vítt og breitt en mjög 
fallegt útsýni er á þessum slóðum.

Frá Úlfljótsvatni er stutt til margra vinsælla ferðamanna-
staða, svo sem Gullfoss, Geysis, Þingvalla, Laugavatns og 
fleiri staða.

Lyklar eru afhentir í þjónustumiðstöðinni.

Dýrahald er alfarið bannað
í orlofshúsum félagsins, nema í Úthlíð.

Athugið!Athugið!



Sumarhúsið er vel útbúið að innan og með heitum 
potti, stórri verönd og útigrilli. Það er í fjallshlíð mót 
suðri og er útsýnið afar fagurt. Góðar gönguleiðir 
eru í nágrenninu og leiðsögn fáanleg í styttri og 
lengri ferðir. 

Í næsta nágrenni er Hótel Glymur, Veitingaskálinn 
Ferstikla, sundlaug, veiðivötn, golfvellir, söfn, fjórhjólaleiga, 
hestaleiga og margt fleira skemmtilegt.

Í Hvalfirðinum er mikið um skemmtilegar og fallegar 
gönguleiðir. Á staðnum er hægt að nálgast upplýsingar um 
hinar ýmsu leiðir en einnig er hægt að panta leiðsögn um 
ákveðin svæði. Áhersla er lögð á náttúru, umhverfi, sögu-
staði og menningarminjar. Dæmi um styttri ferðir eru um 
Miðsand (braggahverfið), fjöruganga og ganga um 
Botnsdalinn. Lengri ferðir eru t.d. fornu þjóðleiðirnar tvær; 
Leggjabrjótur (á Þingvöll) eða Síldarmannagötur (í Skorra-
dal). Ganga upp að Glym, hæsta fossi landsins og /eða 
Hvalvatni eru einnig dæmi um lengri gönguferðir.

Sérstaða svæðisins, auk útsýnis og kyrrðar, er að bæjar-
húsin á Bjarteyjarsandi eru í göngufjarlægð. Þjónustan og 
starfsemin sem þar er í boði er mikill fengur fyrir sumar-
bústaðaeigendur og gesti. Heimsókn í fjárhús, hænsnakofa 
eða Gallerí Álfhól er skemmtun fyrir alla aldurshópa.

Lyklar eru afhentir á staðnum.

Vinsælar gönguleiðir um allt 
Bjarteyjarsandur í Hvalfirði

Í landi Bakka II í Ölfusi stendur orlofshúsið Garðshorn. 
Húsið er um 100 metra frá þjóðveginum til Þor-
lákshafnar, um 6 kílómetra frá Hveragerði.

Fyrir þá sem vilja vera í næði og útaf fyrir sig er gott að 
dvelja í Garðshorni því húsið stendur ekki í orlofshúsa-
byggð heldur eitt og sér. Engu að síður er örstutt í alla 
þjónustu því Garðshorn er í aðeins um 6 kílómetra fjar-
lægð frá Hveragerði og þar með er ekki heldur langt til 
Selfoss eða höfuðborgarsvæðisins. Við bústaðinn er nýlega 
byggt gestahús. Fjölmargir Einingar-Iðjufélagar hafa dvalið 
í Garðshorni, síðast árið 2007 þegar félagið var með það 
á leigu.

Meðal þess sem finna má í næsta nágrenni Garðshorns 
í Ölfusi eru manngerðir hellar uppi í hlíðinni ofan við húsið. 
Þaðan er einnig mjög víðsýnt um Suðurlandsundirlendið. 

Í Garðshorni eru tvö svefnherbergi og svefnpláss fyrir 
6 til 8 manns. 

Lyklar eru afhentir á skrifstofu félagsins í 
Skipagötu 14 á Akureyri.

Í góðu næði
Garðshorn í Ölfusi NÝTT 2009!

NÝTT 2009!

Orlofshúsin 2009
Orlofshúsin 2009
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Komutími - brottför
Leigutaka ber að vitja lykla á auglýstum tíma! Ef einhver töf verður er 
nauðsynlegt að láta umsjónarmann vita. Að öðrum kosti er ekki hægt að 
tryggja lyklaafhendingu. Viðkomandi símanúmer koma fram á leigu-
samningi.

Umgengni
Orlofshúsin eru sameign okkar allra og það er nauðsynlegt að við sam-
einumst um að ganga um þau með því hugarfari. Mikilvægt er að hafa 
það að leiðarljósi að skilja við þau eins og þið viljið koma að þeim. 
Orlofshúsagestir eru vinsamlegast beðnir um að reykja ekki innanhúss. 
Verði vanhöld á þrifum, að mati umsjónarmanns á viðkomandi svæði, má 
búast við að leigutaki þurfi að borga þrifagjald.
Reykskynjarar eru lífsnauðsynleg tæki í öllum húsum og hafa löngu 
sannað gildi sitt. Aldrei má taka rafhlöður úr þeim nema setja nýjar í 
staðinn eða láta umsjónaraðila eða skrifstofu félagsins vita. Munið að 
þessi smátæki hafa skipt sköpum og jafnvel bjargað mannslífum. Þess 
vegna verða þau að virka rétt.

Bannað!
Leigutakar nýti sjálfir ásamt fjölskyldum og/eða vinum hús sem þeir fá 
úthlutað. Framsal til annarra getur valdið því að viðkomandi félagsmaður 

verði útilokaður frá úthlutun framvegis. Það á einnig við ef leigutakar 
brjóta almennar reglur og skyldur sem þeir takast á hendur við leigu 
orlofshúsa.
Ekki er leyfilegt að vera með gæludýr í orlofshúsum eða orlofsíbúðum 
Einingar-Iðju. Dæmi eru um að slæm ofnæmistilfelli hafi komið upp í 
kjölfar slíks. Brot á þessu varðar tafarlausri brottvísun úr húsum eða 
íbúðum.
Ath! Leyfilegt er að vera með heimilsdýr í Úthlíð, en lausaganga er 
bönnuð.

Hafið samband
Hafi leigutaki einhverjar athugasemdir eða ef eitthvað vantar í húsin þá 
vinsamlegast látið umsjónarmenn á viðkomandi stað vita. Einnig er hægt 
að hafa samband við skrifstofu félagsins í síma 460 3600.

Leigutaki ber ábyrgð á húsinu og öllu sem því fylgir. Skal hann þrífa 
vel eftir sig þ.m.t. ísskáp, eldavél, bakaraofn og örbylgjuofn, skápa, 
salerni og grill og skúra gólf. Einnig þrífa heita potta ef þeir eru. Stilla 
skal ofna á 1 - 2, loka gluggum og hurðum vandlega, skila lykli á sinn 
stað og taka rafmagnstæki úr sambandi. Komið ábendingum og 
athugasemdum, ef einhverjar eru, til umsjónarmanna eða á skrifstofu 
Einingar-Iðju.

Orlofshús:

Það sem gott er að hafa í huga!
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